
Quadro de Disciplinas CD01, CH e Ementas do curso de Especialização em Dança em 

Cadeira de Rodas 

 Disciplina CH Ementa 

Introdução a EAD e ao ambiente virtual de 

aprendizagem 
15 

Trata dos fundamentos da EAD, enfatizando a organização de sistemas de 

EAD: Processo de comunicação, processo de tutoria, avaliação, processo de 

gestão e produção de material didático. Relação dos sujeitos da prática 

pedagógica no contexto da EAD. Ambientes Virtuais de Aprendizagem. 

Apropriação do Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

Acessibilidade e Inclusão 15 

Conceituação a acessibilidade. Estudo e análise das legislações e normas 

técnicas referentes à acessibilidade das pessoas com deficiência nos 

espaços artísticos, escolares, urbanos e esportivos. Identificação das 

condições arquitetônicas dos diferentes espaços sociais. Dispositivos 

auxiliares e tecnologias assistivas para a arte, a educação e o esporte. 

Dança Artística em Cadeira de Rodas 60 

A dança e suas relações com a arte, a educação, o esporte e a saúde. 

Perspectivas inclusivas em dança. Conceituação da dança inclusiva. 

Fundamentos da dança moderna. Fundamentos da dança contemporânea-   

Dança-educação. 

Dança Artística em Cadeira de Rodas 60 
Conceituação e história da Dança em Cadeira de Rodas. Dança Artística em 

Cadeira de Rodas. Dança Esportiva em Cadeira de Rodas. Estudo dos 
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passos básicos e características dos Ritmos Latinos e Ritmos Standards. 

Composição coreográfica na dança esportiva. Classificação funcional. 

Regras, arbitragem e contagem de pontos. 

Dança Esportiva em Cadeira de Rodas 60 

A dança e suas relações com a arte, a educação, o esporte e a saúde. 

Perspectivas inclusivas em dança. Conceituação da dança inclusiva. 

Fundamentos da dança moderna. Fundamentos da dança contemporânea. 

Dança-educação. 

Desenvolvimento Humano Comparado 15 

Estudo do desenvolvimento humano nos aspectos motor, cognitivo e sócio 

afetivo, da infância até à idade adulta, comparado à aprendizagem da pessoa 

com deficiência. 

Estudos sobre as deficiências 15 

Aspectos gerais das principais deficiências sensório-motoras e cognitivas 

como a deficiência visual e a auditiva, as diversas deficiências físicas e 

também as intelectuais. Caracterização das causas e consequências, 

aspectos do desenvolvimento e implicações práticas da atuação com esta 

população. 

 

História da Dança em Cadeira de Rodas 
30 

Conceituação e história da Dança em Cadeira de Rodas. Dança Artística em 

Cadeira de Rodas. Dança Esportiva em Cadeira de Rodas. Estudo dos 

passos básicos e características dos Ritmos Latinos e Ritmos Standards. 
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Composição coreográfica na dança esportiva. Classificação funcional. 

Regras, arbitragem e contagem de pontos. 

Metodologia da Pesquisa 30 
Fundamentos do trabalho científico. Orientação crítica da organização e 

construção metodológica nos diferentes tipos de pesquisa. 

Organização de eventos 60 

Organizações de eventos artísticos e esportivos. Planejamento e 

estruturação de equipe. Chaveamento de competições. Estrutura e 

organização de campeonatos de Dança Esportiva em Cadeira de Rodas 

Orientação do Trabalho Acadêmico 30 
Fundamentos do trabalho científico. Orientação crítica da organização e 

construção metodológica nos diferentes tipos de pesquisa. 

Ritmo e Movimento 15 

Conceituação da dança. História da dança. Concepções e vertentes 

filosóficas. Ritmo. Atividades Rítmicas. Corpo e linguagem expressiva. 

Expressão corporal e ritmicidade. 

Monografia em Dança Inclusiva 15 
Perspectivas da pesquisa na dança. Pesquisas em dança e inclusão. 

Construção do projeto de pesquisa. 


